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CADASTRE SEU E-MAIL ATRAVÉS DO 
ENDEREÇO: sjcampos@aafc.org.br, 

E RECEBA EM PRIMEIRA MÃO 
O BOLETIM DO SÊNIOR.

Caros associados (as) já se tornou 
tradição à realização das nossas festas 
em localidade distante da Sede. Essa 
tradição remonta a época das inesque-
cíveis confraternizações na Pousada da 
Funcesp em Paraibuna. As melhores 

bandas da região e da Capital para fazer nossos eventos 
eram contratadas. Enquanto nossos associados continua-
rem a nos prestigiar, continuaremos realizando o melhor 
para agradá-los. É confortante para nós receber as ma-
nifestações de agradecimento dos associados pela reali-
zação dos eventos nessa modalidade. Este ano, fi zemos 
nossa festa no Rádio Hotel, na cidade de Serra Negra/SP, 
foram três dias de convívio com muitas atividades dentro 
e fora do hotel.
Passeio na vizinha cidade mineira, Monte Sião, onde o for-
te foi às compras para alegria dos associados e dos lojis-
tas.
Em Serra Negra não foi diferente, o público feminino são 
saia das lojas, sem dúvidas o passeio agradou a todos.

Atenciosamente,
José Antunes Cursino

Superintendente Regional

EDITORIAL

Festa de Confraternização 
dezembro de 2022 Caros associados, 

associadas, 
pensionistas e 
colaboradores.

Desejamos a todos um Natal repleto de 
alegrias onde possamos festejar a vinda 
do Cristo e que Ele nos traga a paz tão 

necessária ao momento conturbado pelo 
qual passamos. E que nosso país continue 
uma pátria livre onde os cidadãos possam 

expressar suas ideias livremente sem 
censuras.

O Natal, como a história nos ensina pode 
ser o começo de grandes coisas. Esperamos 

que haja muitas coisas boas reservadas 
para todos nós no ano que se avizinha.

A EQUIPE DA REGIONAL A EQUIPE DA REGIONAL 
DESEJA A TODOS UM DESEJA A TODOS UM 

FELIZ NATAL E UM ANO FELIZ NATAL E UM ANO 
NOVO REPLETO DE NOVO REPLETO DE 

REALIZAÇÕESREALIZAÇÕES

Caros associados, 
associadas, 

pensionistas e 
colaboradores.

MENSAGEM DE NATALMENSAGEM DE NATAL



2 Boletim do Sênior SETEMBRO / OUTUBRO 2022

RECADASTRAMENTO

ATENÇÃO ASSOCIADOS. NO 
MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO 

FAÇA SEU RECADASTRAMENTO, 
CONFORME SUA SITUAÇÃO:

Associação dos Aposentados 
da Fundação CESP

O Boletim do Sênior-São José dos Campos é uma publicação bimes-
tral da Associação dos Aposentados de São José dos Campos, que 
circula entre os associados do Vale do Paraíba, Sul de Minas Gerais 
e Litoral Norte Paulista. 

Superintendente de Regional: José Antunes Cursino
Suplente de Regional: Maria Helena de Campos Soares
Horário de funcionamento da regional: De segunda a sexta-feira, das 
08h30min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.
Endereço:Av. Dr. Mário Galvão, 308 - Jd. Bela Vista - S.J.Campos 
- CEP 12209-004 - e-mail: sjcampos@aafc.org.br • www.aafc.org.br 
Telefone/fax: (12) 3922 8487 • 3913 2178 • (12) 99618-1202

Distrito de Taubaté: José Antunes Cursino
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, n° 179 - Centro - CEP 12020-
040 - Telefone: (12) 3621-3677 - Sala 10/11 - Horário de funcionamento 
do Distrito: Às quartas-feiras, no período da manhã conforme calen-
dário da assistente social, ilustrado no boletim. 

Tiragem: 1.200 exemplares. Distribuição gratuita. 
Permite-se a reprodução parcial ou total das matérias contidas nesta 
edição, desde que citada a fonte.

Diagramação: Antonio Gonçalves - 98176-9397 - Impressão: Jp editora e gráfi ca Ltda - 12 99119 6562

UTILIDADE PÚBLICA

Mesmo durante o período de 
pandemia, não deixe de realizar 

seu recadastramento!
1 – Complementado – Lei 4819/58
Caso não tenha recebido o formulário expedido 

pela Secretaria da Fazenda para realizar seu re-
cadastramento, acesse o site da mesma, https://
www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/acessar_
recad.asp?menu=rec

Será necessário:
•Preencher o formulário no cartório;
•Reconhecer fi rma por autenticidade;
•Comprovante de endereço atualizado;
•Cópia simples do RG e do CPF;
•Extrato atualizado do benefi cio do INSS (o extrato 
esta disponível no site/APP MEU INSS ou no caixa 
eletrônico do banco que recebe o benefício);

Deverá ser encaminhado pelos correios, obriga-
toriamente com AVISO DE RECEBIMENTO “AR”, e se 
possível, via SEDEX para: 

Secretaria da Fazenda e Planejamento 
(DDPE) CDPE-3.

Av. Rangel Pestana, 300 – 14º andar – Cen-
tro - CEP: 01017-911 - São Paulo/SP

OBSERVAR O ENDEREÇO MENCIONADO NO 
FORMULÁRIO

TAMBÉM PODERÁ SER FEITO PRESENCIALMEN-
TE, portando os mesmos documentos citados 
acima, diretamente na Secretaria da Fazenda, 
Travessa Rochi Antonio Bonafé, 50 – Jardim Sônia 
Maria, Taubaté, SP.

Horário de Atendimento: 09h00min às 
16h30min - ininterrupto. Acesso pela saída 107 
da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao DER e da 
Rodoviária Nova.

2 – Suplementado 
Segurado não precisa mais sair de casa para 

comprovar que está vivo.
Desde fevereiro, o Instituto Nacional do Segu-

ro Social (INSS) tem novas regras em vigor para a 
prova de vida dos segurados. Não é mais necessá-
rio sair de casa para comprovar o direito aos bene-
fícios de aposentados e pensionistas.

Com as mudanças, o INSS não pode mais exigir 
que a prova de vida seja feita nas agências da Pre-
vidência Social ou nos bancos que pagam os bene-
fícios previdenciários aos segurados, e o processo 
pode ser feito de forma digital. Os segurados que 
quiserem podem continuar fazendo o procedi-
mento nos bancos ou por meio de biometria 
facial, pelo aplicativo Meu INSS.

3 – Aposentados da Bandeirante.  
Prezados aposentados e pensionistas da ENER-

PREV, para solicitar informe de rendimentos e sa-
nar dúvidas sobre o recadastramento, entrar em 
contato através do telefone: 0300 313 0013, por 
e-mail: atendimentoenerprev@edpbr.com.br ou via 
APP da Enerprev.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DOS ASSOCIADOS/AAFC MULHER
DATA HORÁRIO PROGRAMAÇÃO LOCAL

25/01/2023 14h00min Reunião AAFC Mulher Regional SJCampos

22/02/2023 14h00min Reunião AAFC Mulher Regional SJCampos

DATA HORÁRIO PROGRAMAÇÃO LOCAL
25/01/2023 14h00min Reunião de Associados Regional SJCampos

22/02/2023 14h00min Reunião de Associados Regional SJCampos

INFORMATIVO

Endereço da Sede: Av. Dr. Mário Galvão, 308 - Jd. Bela Vista - SJCampos

Os segurados que quiserem podem conti-
nuar fazendo o procedimento nos bancos ou 
por meio de biometria facial, pelo aplicativo 
Meu INSS. Além disso, segue ativa a prova de 
vida por biometria facial feita com a base de 
dados do Departamento Nacional de Trânsi-
to (Denatran) e do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE).

A modalidade digital continua sendo 
mais uma das alternativas para que o 
cidadão não precise comparecer a uma 
agência. Este serviço pode ser acessado a 
qualquer momento pelo aplicativo Meu INSS.

O que mudou é que o INSS fi cou encar-
regado de fazer um cruzamento de informa-
ções para confi rmar que o titular do benefí-

INSS: como fazer a prova de vida 
depois das novas regras

Segurado não precisa mais sair de casa para comprovar que está vivo; instituto 
usa bases de dados públicos e atos como votação nas eleições e vacinação para 
fazer a prova de vida.

Desde fevereiro, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem novas regras 
em vigor para a prova de vida dos segurados. Não é mais necessário sair de casa 
para comprovar o direito aos benefícios de aposentados e pensionistas.

Com as mudanças, o INSS não pode mais exigir que a prova de vida seja feita nas 
agências da Previdência Social ou nos bancos que pagam os benefícios previdenciá-
rios aos segurados, e o processo pode ser feito de forma digital.

Veja abaixo as alternativas para fazer a prova de vida. São considerados válidos:

1. Acesso ao aplicativo Meu INSS com o 
selo ouro ou outros aplicativos e sistemas 
dos órgãos e entidades públicas que possu-
am certifi cação e controle de acesso, no Bra-
sil ou no exterior;

 2. Realização de empréstimo consignado, 
efetuado por reconhecimento biométrico;

3. Atendimento presencial nas agências 
do INSS, ou por reconhecimento biométrico 
nas entidades ou instituições parceiras;

4. Perícia médica por telemedicina ou 
presencial e no sistema público de saúde ou 
rede conveniada;

5. Vacinação;
6. Cadastro ou recadastramento nos ór-

gãos de trânsito ou segurança pública;
7. Atualizações no Cadastro Único, somen-

te quando for efetuada pelo responsável pelo 
grupo;

8. Votação nas eleições;
9. Emissão/renovação de documentos 

como passaporte, carteira de identidade, 
carteira de motorista, carteira de trabalho, 
alistamento militar ou outros documentos 
ofi ciais que necessitem da presença física do 
usuário ou reconhecimento biométrico;

 10. Recebimento do pagamento de bene-
fício com reconhecimento biométrico;

 11. Declaração de Imposto de Renda 
como titular ou dependente;

Prova de vida tradicional ainda pode ser feita
cio, nos 10 meses posteriores ao seu último 
aniversário, realizou algum ato registrado em 
bases de dados da autarquia ou mantidas e 
administradas pelos órgãos públicos fede-
rais, além de órgãos estaduais e municipais.

O governo informou que, nesse intervalo, 
entre um aniversário e outro do benefi ciário, o 
INSS terá a obrigação de encontrar a prova de 
que a pessoa está viva.

Se não houver movimentação no período, 
o cidadão não precisará sair de casa para fa-
zer a prova de vida. Se houver algum entrave 
no processo, o benefi ciário será notifi cado, 
no mês anterior ao de seu aniversário, so-
bre a necessidade de realização da prova de 
vida, preferencialmente, por meio eletrônico.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES ASSOCIADOS E COLABORADORES
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FIQUE ATENTO!

ACONTECERÁ NA REGIONAL

AAFC-MULHER DISTRITO DE TAUBATÉ

Participem de nossas 
reuniões, oportunidade 
em que são atualizadas as 
informações 
sobre a 
atuação 
da nossa 
Associação, 
nossos eventos, 
momento que 
podemos nos 
confraternizar, e 
tragam 1 quilo de alimento 
não perecível.

em que são atualizadas as 

nossos eventos, 

confraternizar, e 

Estamos com os atendimentos 
normalizados no Distrito em todas 
as quartas-feiras, no período da 
manhã, conforme calendário da 
assistente social. 

Venham para tirar suas dúvidas 
e tomar um café!

Aguardamos vocês.

No mês de janeiro e fevereiro, a 
assistente social, Fernanda Gouvêa, 
estará no Distrito de Taubaté, das 
9h00min as 12h00min, nas seguin-
tes datas:

DEVIDO AO PERÍODO DE FÉRIAS DA 
FERNANDA GOUVÊA, NÃO HAVERÁ 
ATENDIMENTO SOCIAL DO DIA 26 DE 
DEZEMBRO DE 2022 AO DIA 13 DE JA-
NEIRO DE 2023, O RETORNO DOS ATEN-
DIMENTOS SERÁ NO DIA 16 DE JANEIRO.

Nos demais dias os atendimentos 
serão realizados normalmente na Re-
gional de São José dos Campos.

Rua Visconde do Rio Branco, 179
Centro – Taubaté

(12) 3621-3677

• Proporciona palestras educativas, inclusive 
na área médica;

• Auxilia na busca de recursos médicos e liberações e, 
quando possível, intermedia junto a Vivest;

• Auxilia familiares nas tratativas para obtenção de 
pensão por ocasião da morte do associado;

• Disponibiliza aos associados e dependentes, um 
plano odontológico com cobertura estabelecida 
pelo Rol da ANS. Interessados, entrem em contato 
com a Regional;

• Realiza eventos subsidiados comemorativos, tais 
como: dia internacional da mulher, dia das mães, 
dos pais e aniversário da Regional, confraterniza-
ção de fi nal de ano e participa dos jogos nas olim-
píadas;

• Disponibiliza auxilio diversos, tais como: informe de 
rendimentos, extratos do INSS, orientação para re-
cadastramentos.

• FAS – FUNDO DE AMPARO SOCIAL: Criado e geri-
do e administrado pela própria AAFC tem como 
objetivo oferecer apoio fi nanceiro aos associados, 
desde que seja devidamente comprovada a neces-
sidade pelo levantamento socioeconômico do soli-
citante. 

 Se você conhece algum associado que esteja neces-
sitando o suporte do amparo social ou para maiores 
informações, entre em contato com a Regional.

• Enfi m, disponibiliza veículos informativos, tais como: 
Jornal do Sênior, Boletim do Sênior e site com atua-
lizações diárias com assuntos diversos e de interes-
se dos associados.

AÇÕES AAFC

18/01/2023
25/01/2023
01/02/2023

08/02/2023

15/02/2023

ATENÇÃO: DEVIDO AO PERÍODO DE 
FÉRIAS DA FERNANDA GOUVÊA, 
NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO SOCIAL 
DO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022 
AO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023, 
O RETORNO DOS ATENDIMENTOS 
SERÁ NO DIA 16 DE JANEIRO.

A CPFL e a CPFL Pirati-
ninga, patrocinadoras dos 
planos PPCPFL e PSAP/Pi-
ratininga, informaram à Vi-
vest que decidiram prorro-
gar até 30 de dezembro o 
prazo para adesão voluntá-

ria à conversão de renda.
 O aumento do prazo dá mais tempo para que to-

dos possam analisar a proposta com tranquilidade 
e decidir se querem mudar a forma de recebimento 
do seu benefício de renda vitalícia para renda fi nan-
ceira. 

Para maiores informações, entrem em contato 
com a VIVEST, nos canais de atendimento:

Telefone: (11) 3065 7705, 
WhatsApp: (11) 97456-5698;
Atendimento presencial: Avenida José Bonifácio 

Coutinho Nogueira 150, Jardim Madalena, em Cam-
pinas.

FONTE:https://www.vivest.com.br/site/noticias/previdencia/prazo-para-decisao-sobre-conversao-de-
-renda-da-cpfl -e-prorrogado

Juiz concede liminar movida pela 
AAFC e suspende o processo de 
retirada de patrocínio da Enel

Em decisão proferida no último dia 25/11, o Juiz da 
4ª Vara Federal de Brasília concedeu liminar requerida 
pela AAFC contra a Previc para suspensão do processo 
de retirada de patrocínio da Enel.

Abaixo o teor completo da decisão:

Unidos somos mais fortes! Junte-se a nós.
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Um pouco de história…

No Brasil colônia, os portu-
gueses cada vez mais se em-
brenhavam pelo interior de 
nossas terras em busca de 
ouro. Dentre essas explora-
ções, Brás Cubas foi indicado 
para chefi ar uma expedição 
que partiu de Piratininga em 
direção ao Vale, no sentido de 
alcançar o Rio Paraíba, pois a 
via fl uvial era a melhor forma 
para alcançar o objetivo da 
missão.

Dentre os desbravadores estava 
Jacques Felix, fundador de Taubaté, 
que conseguiu reunir em suas terras 
– Sítio Tremembé – diversos povoa-
dos. No sítio de Tremembé, viveram 
pessoas de enorme valor histórico 
na fundação de algumas cidades do 
Vale do Paraíba e do interior de São 
Paulo, dentre elas o Capitão Mor Ma-
nuel Costa Cabral.

Tremembé foi fundada em 1660 
pelo Capitão Mor Manuel Costa Ca-
bral que possuía parte das terras do 
sítio. Manuel Costa Cabral ordenou 
que se construísse em sua proprie-
dade uma capela em louvor a Nossa 
Senhora da Conceição, então padro-
eira da freguesia. Em 1663, a capela 
recebeu a imagem do Senhor Bom 
Jesus que logo teve a fama de santo 

TREMEMBÉ - SPTREMEMBÉ - SP

Paroquial recebeu também o título 
de Santuário Arquiepiscopal, con-
cedido por Dom Duarte Leopoldo e 
Silva (na ocasião Arcebispo de São 
Paulo).

Aos 23 de novembro de 1974, o 
Santuário do Bom Jesus recebeu o 
título de Basílica Menor, dado pelo 
Papa Paulo VI. O título expressa uma 
especial vinculação do Templo com 
a Igreja de Roma, podendo usar as 
chaves pontifícias em seus emble-
mas. O título “menor” não se refere 
ao tamanho da igreja (apenas as 
quatro basílicas patriarcais romanas 
são chamadas basílicas maiores).

Formação Administrativa

A Lei Provincial n° 1, de 20 
de fevereiro de 1866, elevou o 
povoado a freguesia. Em 19 de 
agosto de 1890, tornou-se dis-
trito policial, e pelo decreto es-
tadual n° 132, de 3 de março 
de 1891, foi elevado a distrito 
de Paz.

Foi elevado a Município pela 
Lei Estadual n° 458, em 26 de 
novembro de 1896, promulga-

da pelo presidente do estado, Ma-
nuel Ferraz de Campos Sales, des-
membrando-se de Taubaté, graças 
aos esforços persistentes do Coronel 
Alexandre Monteiro Patto.

A elevação do município de Tre-
membé para Estância Turística ocor-
reu através da Lei Estadual nº 8.506, 
de 27 de dezembro de 1993 pelo 
então Governador do Estado de São 
Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho, du-
rante a gestão do Prefeito Messias 
Paredão do Nascimento Lima.

Etimologia da 
palavra Tremembé:

Palavra de origem Tupi, Tirime’bem 
ou “Tere-membé”, signifi ca jorro, cur-
so de água que se abranda, segundo 
Vitorino Coelho Carvalho, em seu li-
vro – Tremembé. A palavra está di-
retamente ligada à abundância das 
águas, fazendo referência aos rios e 
ao solo da região.

NA CIDADE DE TREMEMBÉ, RESIDEM 11 ASSOCIADOS

FONTE: https://tremembe.sp.gov.br/historia/

Gestão atual
Prefeito: Clemente Antônio de Lima Neto - PSDB
Vice-prefeito: Carlos Alberto da Silva Toreto - PTB

milagroso espalhada pela região. Foi 
então que peregrinos começaram a 
surgir e muitos romeiros acabaram 
se estabelecendo ao redor da cape-
la que com o crescente fl uxo de fi éis, 
fez surgir a necessidade de sucessi-
vas ampliações.

Já em 1672 fora realizada a pri-
meira missa em celebração ao Se-
nhor Bom Jesus de Tremembé. Criou-
-se então a Irmandade do Senhor 
Bom Jesus, que passou a zelar pelas 
terras que foram doadas ao santo, 
formando assim o pequeno povoado 
de Tremembé que tinha como padro-
eiro o Bom Jesus.

Em 1907, três anos após a chega-
da dos Monges Trapistas a Tremem-
bé, foi criada a Paróquia do Senhor 
Bom Jesus de Tremembé (desmem-
brada da Paróquia de São Francisco 

das Chagas de 
Taubaté) e a Igre-
ja do Bom Jesus, 
elevada a Matriz 

SUA CIDADE


